
Mali
Be for
• Den sikkerhets politiske 

situasjonen der vi 
ser mange negative 
utviklingstrekk som ligner utviklingen 
i Afghanistan. 

• Fred i Mali.  

• Enhet og åndelig vekst blant alle 
Fulanitroende. 

• Den utfordrende helsesituasjonen i 
Solomonfamilien.

• Ny familie fra Nigeria som starter 
språkstudiet nå i høst 

Takk for
• Stor framgang i arbeidet blant unge 

i Sévare

 
Annet
• Sat-7: En kristen satellitt TV-kanal, 

som formidler både på arabisk, per-
sisk og tyrkisk i 22+ land i Midtøsten 
og nord-Afrika. Be om at budskapet 
om Guds rike skal nå alle som hører. 

• Tree of Life: Be om at mange barn 
og unge skal vokse i troen gjennom 
arbeidet. 

• Kontakt oss gjerne på  
misjon@frikirken.no!

innvandrerarbeid
Be for
• At menighetene, gjennom sine 

nettverk og nabolag, skal nå ut til 
muslimer og frimodig dele evangeliet 
med dem.

• At menighetene kan være til god 
støtte og oppmuntring for nye 
troende med muslimsk bakgrunn 
og hjelpe dem til å vokse som Jesu 
disipler.

• At flere menigheter kan se verdien 
av å bli med i Connect-læringsnett-
verket for flerkulturelt arbeid.

 

Palestina
Be for
• Det Palestinske 

Bibelselskapet, som 
jobber i en svært ut-
fordrende kontekst. Be for ledelse 
og ansatte, om visdom og styrke.

• ‘Hanan’ og ‘Amey’, som har sin 
tjeneste blant muslimske kvinner. 
Be om beskyttelse og åpenbaring 
av Guds ord når de deler med nye 
troende og Interesserte. 

Israel 
Be for
• Netivah, som jobber 

blant messiansk ung-
dom og unge voksne. De 
trenger flere støttepartnere. Be om 
at de rette partnerne skal melde seg. 

• Musalaha’s kvinneprosjekt. Be om at 
de israelske og palestinske kvinne-
ne som deltar skal oppleve gode, 
tillitsbaserte relasjoner til hverandre 
og at de skal få være fredsagenter 
der de er. 

• Tel Aviv outreach center, for gode 
samtaler om tro med søkende som 
kommer innom. 

fredag lørdag søndag

Kontaktmisjonærer 
Anne Brit og Kassim Tiriwa, Uganda 
Jorid og Ned Spiecker, Albania 
Marianne og Johnny Mydland, Kenya 
Filip og Stephanie Dale, Mexico 
Et ektepar i Midtøsten

Be for 
Frikirkens 
arbeid med 
kirkens 
verdensvide 
 oppdrag

Sammen  
om oppdraget

Høst/vinter 2022

Følg oss på Facebook  
«Frikirken - med 
evangeliet til  
de unådde»



Sentral-Asia
Be for
• Utsendingene og deres 

tjeneste. 

• En større åndelig hun-
ger for menneskene i 
byen der utsendingene 
bor, at folk skal begynne 
å søke Jesus. 

• At Gud må lede disse menneskene 
til utsendingene våre, og for mulig-
heter til å disippelgjøre dem og 
bygge gode relasjoner med dem. 

• Fortsatt fremgang i språkstudiene, 
og for tålmodige mennesker å øve 
språket med-spesielt menn som ofte 
ikke er lette å komme i kontakt med 
her. 

• Den nyfødte sønnens helse, og at 
alle dokumenter kommer på plass 
slik at familien kan reise ut igjen i 
løpet av oktober

Takk for
• Sønnen til utsendingene («Maja og 

Daniel»), som ble født 30.august 

• Vennene i hjembyen som gleder seg 
til utsendingene kommer tilbake 

• At byen der utsendingene bor har 
blitt hjemme, og at hele familien 
lengter tilbake 

Frikirkens søster kirker i Kina, 
Taiwan og Etiopia
Be for
• Kirkeledelse, menigheter og med-

lemmer i våre søsterkirker. 

Japan
Be for
• Utsendingene og deres 

tjeneste.
• Gode trossamtaler på  

Global Cafe i sentrum der vi 
har ansvar på onsdager.

• De japanske troende, som 
leder og underviser andre 
til tro.

• Undervisningen for ungdom 
om selvtillit og kropp.

• Det planlagte ungdoms-
arbeidet, der målsetningen 
er å nå ut til nabolagene. 

• Beskyttelse for dem som tar 
imot Jesus, men som står 
alene med sin tro i famili-
en. Be spesielt for en familie 
som har det tøft åndelig.

• Oppfølging av hjemløse 
som tar imot Jesus.

• Barna til utsendingene.  
• At Gud må kalle på flere utsendinger 

til Japan. 
• Enhet blant de kristne i Japan.
• Kinkikirken, for ledelsen og vekst i 

lokalmenighetene.

Takk for
• At Ruth ble invitert til skolen for å 

holde seminar om selvtillit og kropp 
for 50 mødre. Takk også for ei mor 
og ei datter, som gjennom dette 
arbeidet har tatt imot Jesus og nå er 
døpt.

• Bønnehuset, som brukes stadig og 
forvandler oss som er der. 

• Japanere som tar imot Jesus og 
modig formidler videre.   

Et land i  Midtøsten 
Sensommeren 2022 ble 
omtrent alle de nye troen-
de kalt inn til avhør hos 
sikkerhetspolitiet. Be for:  
• De nye troende, at de 

må komme styrket ut 
av dette. At ikke frykten 
skal holde dem unna 
fellesskapet med hverandre, eller 
fellesskapet med Jesus.

• Visdom for veien videre, hvordan og 
hvor møtes vi? Hvordan takler våre 
nye venner at det kanskje starter å 
gå rykter om dem?

• Gruppene, familiene og enkelt-
personene som studerer Bibelen 
ukentlig. Be om at Gud må åpenbare 
seg for dem gjennom fellesskap, 
bønn og Guds ord. Spesielt ber vi 
om enhet i troen! 

• Be om en rotfestet tro, visdom og 
kjærlighet for de eldste i kirke-
bevegelsen. 

• Utsendingene og et godt siste år, 
både i å forlate landet på en god 
måte, og gode forberedelser til 
overgangen det er å komme tilbake 
til Norge. 

Takk for  
• At vi opplever at Gud er med oss og 

de troende på mange forskjellige 
måter, midt i en vanskelig tid.

• At Gud bygger sin kirke og er trofast.

• At å følge Jesus gir oss et håp og en 
visshet som er verdt å lide for.

• At det har ordnet seg så greit med 
volontør for barnas hjemmeskole.

mandag tirsdag onsdag torsdag

Kontaktmisjonærer
Et ektepar i Midtøsten 
En familie i Midtøsten 
Solveig og Randal, Thailand 
Ingvild og Thomas, Hawaii 
Lill Muir, Australia 
Thomas og Katie Nielsen, Australia 
Cecilie og Stephen Thomas,  
   Madagaskar

Ruth Kari

Knut Ola

Helga Irene

Andreas

Vil du støtte Frikirkens 
misjons arbeid?  

Vipps 7777 eller gå inn på 
gi.frikirken.no

Folderen kan lastes ned på 
frikirken.no/misjonsressurser


